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W numerze m.in.: Dotacje na usunięcie azbestu,
Idzie chłop ubrany w snop,
PRL w Muzeum Ustrońskim, Zabawa bez procentów, Pierwsza łaźnia kuźnicza, Grochówka atrakcją
dożynek, KT Kubala jedną
nogą w Final Four, Adi nie
gra już w Kuźni
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Kandydatki do tytułu miss przechadzały się w bieliźnie.

Fot. M. Niemiec

Gdybym nie znała dobrze pani
Anny (imię zmienione), to bym
nie uwierzyła. Jej opowieść o
tym, jak zdobywa się węgiel w
2022 roku jest szokująca. Przypomina to najgorsze czasy, kiedy
wszystko trzeba było załatwiać.
Niezbędne do życia towary otrzymywało się z przydziału po długim oczekiwaniu lub wystawaniu w kolejkach. Można też było
szybciej, ale drożej zaopatrzyć
się u tzw. spekulantów.
(cd. na str. 6)

POWRÓT MISS WAKACJI?
W sobotę odbył się finał International Miss Summer. Przez kilka dni poprzedzających
imprezę w Ustroniu dało się zauważyć spore zamieszanie, gdy kilkanaście pięknych
kobiet z Maroka, Czech, Słowacji, Polski, Albanii, Włoch, Ukrainy, Wielkiej Brytanii
i Zambii uczestniczyło w sesjach zdjęciowych, m.in. na wycieczce na Czantorię
czy podczas góralskiej biesiady. Wśród oficjalnych sponsorów znalazło się miasto i
firmy z Ustronia: Uzdrowisko Ustroń, Hotel NAT, hotel Best 4U & SPA, Ustronianka,
Karczma Wrzos.

Podczas finału kandydatki do tytułu
International Miss Summer zaprezentowały się na scenie ustrońskiego amfiteatru
w strojach narodowych, sukniach wieczorowych, w strojach kąpielowych i w
bieliźnie. Gdy biegły się przebrać występowali znani artyści: Ewelina Lisowska,
Izabela Trojanowska, która wielokrotnie
śpiewała podczas wyborów Miss Wakacji
oraz zespół Nowy Vox. Galę prowadzili:

Ola Kot z Eska TV i popularny aktor
Dariusz Kordek.
International Miss Summer 2022 została Karolina Gorylova z Czech, wygrywając m.in. takie nagrody jak diament,
tygodniowy pobyt na Cyprze i tygodniowy pobyt w dowolnym hotelu sieci NAT
w Polsce. Włoszce Veronice Biagini
przypadł tytuł pierwszej vicemiss wraz

(cd. na str. 4)

15 SIERPNIA ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO
10.30 – Msza Święta w kościele rzymskokatolickim pw. św. Klemensa w intencji
poległych żołnierzy Wojska Polskiego.
11.45 – Przemarsz orkiestry, pocztów sztandarowych, uczestników uroczystości pod
Pomnik Pamięci Narodowej.
12.00 – Uroczystości patriotyczne przy Pomniku Pamięci Narodowej.
12.30 – Koncert orkiestry dętej z Jastrzębia Zdroju pod dyr. Sylwestra Skrzeszowskiego.
11 sierpnia 2022 r.

		

Półtorej miesiąca temu ustroniak Mateusz
Malina zdobył dwa złote medale i ustanowił
rekord świata podczas Basenowych Mistrzostw Świata w Belgradzie. Teraz przekracza kolejne granice, które, jak lubi mawiać,
są tylko w naszych głowach. Płynie w dół,
w głąb Dean's Blue Hole (Błękitnej Dziury) na
Bahamach, gdzie bierze udział w zawodach
Vertical Blue. Odbywają się od 2008 roku
i padło już na nich wiele rekordów w konkurencjach głębokościowych we freedivingu.
Mateusz ma już dwa rekordy Polski. Zszedł
na głębokość 124 m bez płetw, pobijając
poprzedni rekord o 11 m, i na głębokość
123 m z płetwą, pobijając poprzedni rekord
o 23 m. (mn)
Fot. arch. prywatne
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PUNKT KONSULTACYJNY
FUNDACJI ŻYCIE I MISJA
Jeśli u swojego dziecka dostrzegasz problem
(narkotyki, alkohol, dopalacze, inne używki chemiczne, siecioholizm, zaburzenia odżywiania
itp.), spróbuj pomóc jemu i sobie znaleźć drogę
wyjścia. Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego
działającego przy Chrześcijańskiej Fundacji Życie
i Misja, ul. 3 Maja 14 w Ustroniu. Aby umówić spotkanie prosimy o kontakt z konsultantką p. Marią Dąbrowską pod numerem
telefonu: 882 076 863.

* * *

CERTYFIKOWANI
TERAPEUCI UZALEŻNIEŃ
Stowarzyszenie Można Inaczej oraz Miejska Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zachęcają osoby
uzależnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy w Miejskim
Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym przy MKRPA dla dzieci
i dorosłych ul. Brody 16 (siedziba Straży Miejskiej). Zapisy pod
nr tel 500-231-259.

* * *

BANK PKO CZASOWO ZAMKNIĘTY
Informujemy, że Oddział Banku PKO przy ul. Cieszyńskiej
będzie zamknięty od 5 sierpnia do połowy listopada z powodu
remontu. Pieniądze będzie można pobrać w bankomacie przy
ul. 3 Maja.
32/2022/3/R

UMÓW TELEFONICZNIE
WIZYTĘ KOMINIARSKĄ
Szanowni Państwo, od dnia 01.08.2022 r.
wprowadzamy możliwość telefonicznego
umówienia wizyty kominiarza.

CZYSZCZENIE I KONTROLA
ZAKŁAD
PRZEWODÓW KOMINOWYCH
KOMINIARSKI
Rejestracja
WASZEK
od poniedziałku do piątku
godzinach od 07:00 do 15:00
Spółka Jawna w
telefonicznie lub SMS
pod specjalny numer 504 288 528
w Ustroniu
Ponadto przypominamy, że kontrola przewodów kominowych to nie tylko
kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także spełnienia wymogu prawnego. Ustawa Prawo Budowlane art. 62 §1 pkt 1 lit. C.

to i owo
z

okolicy

Pod koniec minionego tygodnia, w sali sesyjnej cieszyńskiego ratusza komisyjnie otwarto tubę, która wchodziła
w skład tzw. kapsuły czasu
umieszczonej w bani na wieży ratuszowej, po remoncie
w 1984 roku. 10 sierpnia 2017
roku, gwoli informacji, iglica
spadła z wieży ratusza wraz
z banią i od tego czasu jej zawartość była zdeponowana
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w Urzędzie Miejskim w Cieszynie. W metalowej tubie
znajdowały się m.in. dokumenty, wydawnictwa, monety, pocztówki i „Głos Ziemi
Cieszyńskiej” datowany na 24
sierpnia 1984 roku.

* * *

Tradycyjnie w pierwszy weekend sierpnia w Jabłonkowie,
odbyło się Gorolski Święto.
Była to 75. edycja tej największej na Zaolziu imprezy organizowanej przez mieszkających tam Polaków. Tegoroczny
Tydzień Kultury Beskidzkiej,
dla porównania, nosił numer
59. W jabłonkowskim Lasku
Miejskim wystąpiły głównie
polskie, czeskie i słowackie
zespoły folklorystyczne oraz
zaolziańskie chóry. Gwiazdą

NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE
DOTACJI NA USUNIĘCIE
I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach przyznał Miastu Ustroń środki na
dofinansowanie zadania pod nazwą "Demontaż, transport i
unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków
stanowiących własność osób fizycznych z terenu Miasta Ustroń
w latach 2022-2023". W związku z powyższym osoby zainteresowane skorzystaniem z dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu swoich nieruchomości w 2022 roku
proszone są o wypełnienie i złożenie wniosku do Urzędu Miasta
dostępnego w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej.
Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 5 sierpnia 2022 r. i
będzie trwał do 12 sierpnia 2022 r.
Realizacja wniosków odbywać się będzie wg kolejności
zgłoszeń do wyczerpania rocznego limitu środków finansowych
przeznaczonych na to zadanie.
Kwota dotacji będzie wyliczana na podstawie przedstawionych przez Inwestora faktur (z datą po podpisaniu umowy)
za wykonanie prac, i stanowi do 40% poniesionych kosztów
kwalifikowanych, jednak nie więcej niż:
320,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest w
przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia dla
I stopnia pilności
288,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest w
przypadku ich demontażu, transportu i unieszkodliwienia dla
II stopnia pilności
240,00 zł za 1 Mg (tonę) odpadów zawierających azbest w
przypadku ich transportu i unieszkodliwienia.
Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska i
Rolnictwa w pokoju nr 25 lub pod numerem telefonu: 33 85793-13 (osoba do kontaktu: Natalia Kowalik).

			

Wydział Środowiska i Rolnictwa

* * *

BIEG CHARYTATYWNY
DLA DANIELKA
14 sierpnia o godzinie 15.00 przy klasztorze o. Dominkanów
rozpocznie się charytatywny Bieg św. Dominika. Dochód z biegu
będzie przeznaczony na nowe ortezy dla Danielka! Organizatorzy
zapewniają moc atrakcji: lody, granitę, dmuchańce. Odbędą się
również biegi dla dzieci: bieg przedszkolaka i bieg szkolniaka.
jubileuszowego świętowania
była Golec uOrkiestra.

* * *

Przed ośmiu laty, samorząd
miasta Cieszyna przekazał placówkom muzealnym, trzy cenne zabytkowe rzeźby. Figury
Madonny z Dzieciątkiem i św.
Antoniego Pustelnika, trafiły
do Muzeum Śląska Cieszyńskiego, natomiast kamienna
postać Hutnika do Muzeum
Ustrońskiego.

* * *

Po raz 11. w Brennej w szranki
stanęli drwale z Beskidów. Rywalizowało 6 dwuosobowych
ekip, które zmierzyły się w
pięciu widowiskowych konkurencjach. Końcowa kolejność:
1. Marcin Zbijowski - Mateusz
Zbijowski (Górki Wielkie), 2.

Andrzej Heczko - Paweł Heczko (Wisła), 3. Karol Skurzok
- Robert Fiedor (Koniaków).
Widzom zgromadzonym w
amfiteatrze czas umilili „Kotarzanie”.

* * *

Na dzisiejszym osiedlu Mały
Jaworowy w Cieszynie przed
laty podczas robót ziemnych
znajdowano szkielety ludzkie
z podziurawionymi czaszkami. Były to ofiary miejskiego
kata. Cieszyn „chlubił się”
też szubienicą, zresztą jedną
z największych w Europie.

* * *

Piaskowce godulskie wydobywane są w Wiśle Obłaźcu
i w Brennej. Kamieniołom
w Lesznej Górnej bogaty jest
dla odmiany w wapienie. (nik)
11 sierpnia 2022 r.

KRONIKA MIEJSKA

Numer alarmowy

NAJLEPSZE ŻYCZENIA DLA
JUBILATÓW:
Wanda Biłko zd. Łuszczek
Anna Chrapek 		
Hermina Ciemniak zd. Polok
Marian Glajc 		
Anna Gluza zd. Cieślar
Wiesława Gojny zd. Sadowska
Stanisław Jachimczak 		
Antoni Małyjurek 		
Emilia Matusz zd. Kobiela
Genowefa Mojeścik zd. Samczak
Adam Niemczyk 		
Stanisław Soja 		

lat 92
lat 90
lat 90
lat 85
lat 80
lat 92
lat 91
lat 80
lat 91
lat 91
lat 80
lat 101

ul. Spółdzielcza
ul. Wiejska
os. Cieszyńskie
ul. Drozdów
ul. Polańska
ul. Słoneczna
ul. Bładnicka
ul. Lipowska
ul. Brody
ul. Porzeczkowa
ul. Polańska
ul. Urocza

CI, KTÓRZY OD NAS ODESZLI:
lat 78

ul. Grażyńskiego
32/2022/1/N

Wspomnienie jest formą spotkania.

Khalil Gibran

Panu Zbigniewowi Niemcowi
i Panu Maciejowi Niemcowi
oraz całej rodzinie
składamy wyrazy głębokiego współczucia
oraz wsparcia w trudnych chwilach po śmierci

śp. Janusza Niemca

Burmistrz Miasta, Pracownicy Urzędu Miasta Ustroń
oraz Przewodniczący Rady Miasta Ustroń wraz z Radnymi
32/2022/2/N

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 8 sierpnia
2022 roku przeżywszy lat 81, odszedł do Pana

śp. Józef Nowak
lekarz

nasz najukochańszy mąż, ojciec, dziadek i pradziadek,
brat, kuzyn, wujek
zamieszkały w Ustroniu, ul. Wantuły
pogrążona w smutku Rodzina
32/2022/3/N

Można odejść na zawsze, by stale być blisko...
ks. J. Twardowski
Żonie, dzieciom, rodzinie i wszystkim bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia po śmierci

śp. Józefa Nowaka
składają
Burmistrz Miasta
oraz Pracownicy Urzędu Miasta

11 sierpnia 2022 r.
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Policja Ustroń 47 857-38-10

* * *
Janusz Niemiec

WAŻNE TELEFONY

fax 47 857-38-14
Straż Pożarna Polana
		

33 854-59-98

Wodociągi

33 854-34-96

		

33 854-22-44

telefon alarmowy 994
Przedsiębiorstwo Komunalne

Pogotowie Gazowe

992

PGNiG

32 391-23-03

Kominiarz

33 854-37-59

		

602-777-897

Urząd Miasta

33 857-93-00

Poradnia Rodzinna
Mickiewicza 1 537 071 063
		

33 333 60 61

		

33 333 60 63

Salus

730 300 135

		

33 854-35-00

Straż Miejska

33 854-34-83

		

33 333 40 35

Medica

33 854 56 16

		

604-558-321

Rodzinna Praktyka Lekarska

Pogotowie Energetyczne 991

NZOZ Nierodzim

		

		

33 857-26-00

33 854 23 50

Z BUTA
I NA KOLE
13 sierpnia (sobota) WYCIECZKA ROWEROWA
Z PRZEWODNIKIEM DO BRENNEJ

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o godzinie 9.50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
• trasa wycieczki: Ustroń Lipowiec – Górki Wielkie – Brenna
– Brenna Leśnica – Ustroń Dobka – powrót na Rynek – koniec
wycieczki
Trasa średnio trudna z jednym wymagającym półtorakilometrowym podjazdem na przełęcz Zakrzosek.
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 3 - 3,5 godziny, dystans
ok. 35 km.

14 sierpnia (niedziela) WYCIECZKA PIESZA
Z PRZEWODNIKIEM NA SKALICĘ

• zbiórka w Miejskiej Informacji Turystycznej na Rynku o godzinie 9.50
• start z Ustrońskiego Rynku o godzinie 10.00
• trasa wycieczki: Ustroń Polana – Ustroń Jaszowiec – Skalica –
Ustroń Zawodzie – Pijalnia Uzdrowiskowa – powrót na Rynek
– koniec wycieczki
Orientacyjny czas trwania wycieczki ok. 2 – 2,5 godziny, dystans ok. 9 km.
Uwagi ogólne: - wszyscy uczestnicy biorą udział w wycieczce na własną odpowiedzialność, - organizator zapewnia bezpłatną opiekę przewodnika w trakcie
wycieczki, - koszty ewentualnych posiłków, transportu i inne uczestnicy wycieczki
pokrywają we własnym zakresie, - uczestnicy wycieczek rowerowych muszą obowiązkowo być wyposażeni w kaski, - przewodnik może nie zgodzić się na udział w
wycieczce osób niewłaściwie przygotowanych, - dodatkowe informacje - Miejska
Informacja Turystyczna tel. 33-854-26-53.
32/2022/1/R

ZAKŁAD POGRZEBOWY
Leszek Kubień

biuro czynne: pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00
współpraca z krematorium w Żorach, kwiaty, wieńce
ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.: 505 548 018

3

POWRÓT
MISS
WAKACJI?
(cd. ze str. 1)

Najpiękniejsze.

Nowy Vox zaśpiewał m.in. „Szczęśliwej drogi już czas” i „Bananowy song”.

Fot. M. Niemiec

Fot. M. Niemiec

W jury zasiadała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Ustroń Jolanta Hazuka, która tak oceniła
wydarzenie: – Finał w amfiteatrze miał bardzo uroczysty charakter, widać było, że w przedsięwzięcie włożono dużo pracy i pieniędzy. Miałam okazję poznać ludzi biznesu – sponsorów,
ale też sympatycznych aktorów występujących w serialu „Gliniarze”. Było to dla mnie ciekawe doświadczenie, bo nigdy wcześniej nie byłam jurorką w wyborach miss. Dyskutowaliśmy
o tym, co należy docenić, na co zwrócić uwagę, wysłuchałam też historii dziewcząt i okazało
się, że wiele z nich dopiero na zgrupowaniu nauczyło się poruszania na scenie czy zasad makijażu. Ja stawiałam na naturalność, ale nie wszyscy byli tego samego zdania. Reprezentując
Ustroń, wystąpiłam w nietypowej dla siebie roli, ale miło spędziłam czas, a nawiązane kontakty
mogą zaowocować kolejnymi ciekawymi wydarzeniami w naszym mieście. Fot. M. Niemiec

4

z nagrodami, m.in. tygodniowy pobyt
w Turcji i nad Polskim morzem. Anita
Szewczyk reprezentująca Polskę została
drugą vicemiss i ona również dzięki nagrodzie będzie mogła spędzić niezapomniane
wakacje. Przyznano jeszcze kilka innych
tytułów, a wszystkie wiązały się z cennymi
podarunkami. Miss Publiczności okrzyknięto Veronicę Biagini, a Miss Foto Polkę
Madzię Nowak z Puńcowa. Wszystkie
finalistki otrzymały: stroje kąpielowe,
ubrania, biżuterię, kosmetyki.
Widownia nie była zapełniona do ostatniego miejsca, ale przyszło sporo osób.
Nie byli to tylko panowie, siedziało sporo
par. Pan Mirosław (Miro) z Jastrzębia
powiedział, że przyszedł na finał dla pięknych kobiet, jak z filmu. Postyanowił oglądać, śpiewać, tańczyć i dobrze się bawić.
– Piękne kobiety, eleganckie stroje,
biżuteria, a do tego znani artyści i ich
przeboje i mamy przepis na sukces. Organizator ustrońskich wyborów Miss Wakacji Henryk Frąckowiak umiał to wszystko
zapewnić i każdego roku amfiteatr pękał
w szwach. Nie jest to może najbardziej
wyszukana rozrywkach, ale przyciąga
publiczność. Życzę sobie, mieszkańcom
i turystom, żeby International Miss Summer powtórzył sukces Międzynarodowych
Wyborów Miss Wakacji sprzed lat – powiedziała nam Elżbieta Sikora, która jako
pracownik wydziału kultury ustrońskiego
ratusza organizowała w latach 80. pierwsze wybory miss wakacji. Choć może
trudno w to uwierzyć, ale na początku była
to impreza miejska.
– Powstał w Ustroniu piękny amfiteatr
i chcieliśmy go ożywić – wspomina dalej
Elżbieta Sikora. – Tak narodził się pomysł
niedzielnych koncertów. Wspierał nas
m.in. Henryk Frąckowiak, ówczesny kierownik nieistniejącego już domu kultury
w Jaszowcu. Udało się pozyskać wsparcie
kierowników domów wczasowych na Zawodziu i to one na zmianę sponsorowały
występujących artystów. Kiedy przyszła
kolej na dom wczasowy „Tulipan”, który
był związany z przemysłem odzieżowym,
Henryk Frąckowiak zaproponował, żeby
zorganizować wybory miss wakacji. Podczas pierwszych edycji kandydatkami były
zasiadające na widowni przypadkowe
panie, które przechadzały się po scenie w swoich własnych ubraniach. Było
w tym więcej zabawy niż biznesu. Po
transformacji ustrojowej Henryk Frąckowiak przejął organizację imprezy, założył
firmę Impresariat Artystyczny „InterMiss”
i rozkręcił wydarzenie na dużą skalę.
Kandydatki pochodziły z całego świata,
nawet z RPA i USA, miała być nawet
reprezentantka Australii, ale pojawiły się
jakieś komplikacje. Bywali u nas znani
11 sierpnia 2022 r.

– Jedna z mieszkanek naszego miasta zarzuciła mi kiedyś
w rozmowie, że w Ustroniu nic się nie dzieje. Nie pierwszy raz słyszałem taką opinię, z którą oczywiście się nie
zgadzam, i kłaniam się w pas, wszystkim, którzy działają
w kulturze, sporcie, organizując ciekawe wydarzenia.
Przykro mi to mówić, ale taką krytykę słyszę najczęściej
od osób, które nie uczestniczą w życiu miasta, w związku z czym, trudno jest takie osoby przekonać do zmiany
zdania – mówi burmistrz Ustronia Przemysław Korcz.

SERDECZNIE ZAPRASZAM
MIESZKAŃCÓW
– Wtedy postanowiłem spróbować i zaproponowałem, żeby osoba ta towarzyszyła mi przez jeden tydzień we wszystkich spotkaniach, koncertach,
wykładach i imprezach sportowych, w których będę uczestniczył – kontynuuje burmistrz Korcz. – Zadeklarowałem też, że będę przyjeżdżał po tę
osobę i odwoził ją do domu. Żałuję, ale nie doszło to do skutku.
Galę prowadził znany i popularny aktor
Dariusz Kordek.
Fot. M. Niemiec

artyści, Izabela Trojanowska była stałym
gościem i zawsze przy okazji korzystała
z odnowy na Zawodziu. Często śpiewał
Zbigniew Wodecki, rozśmieszał ludzi
Tadeusz Drozda. Kiedyś w jury zasiadał
Dariusz Michalczewski. W 2015 roku
odbyły się jubileuszowe 30. Międzynarodowe Wybory Miss Wakacji i zarazem
ostatnie. Henryk Frąckowiak wycofał się
z przyczyn zdrowotnych, zmarł w 2019 ro
ku.
Monika Niemiec

– Żałuję, bo w naszym mieście dzieje
się bardzo dużo wartościowych rzeczy
i życzyłbym sobie, żeby większa liczba
ustroniaków dawała się zaprosić na ciekawe wydarzenia. Nie po to, żeby wyszło
na moje, ale żeby mogli przeżyć niezapomniane emocje, poznać coś nowego,
spotkać się z ciekawymi ludźmi i z innymi
mieszkańcami.
Przed nami bardzo intensywny czas
i wiele okazji, żeby wyjść z domu i włączyć się w życie miasta. W sierpniu czeka
nas tyle imprez, że nawet nie sposób
uczestniczyć we wszystkich, ale jestem
przekonany, że ich różnorodność sprawi,
iż każdy znajdzie coś dla siebie.
W ciągłej dyskusji, czy miasto powinno
skupić się na działaniach dla mieszkańców, czy dla turystów, proponuję inne
podejście, a mianowicie takie, że dzięki
atrakcjom dla gości uzdrowiska, ustroniacy dostają lepszą ofertę wydarzeń.
Zachęcanie turystów do odwiedzenia
naszego miasta leży w interesie mieszkańców, ponieważ wielu z nich, mówiąc
kolokwialnie, żyje z turystyki. Duża
liczba turystów to także pewne niedogodności, ale przede wszystkim zarobek
dla prowadzących hotele, pensjonaty,
dla właścicieli lokali, sklepów, punktów usługowych itp. Kiedy zarabiają
mieszkańcy, zarabia również miasto,

gdyż jednym ze składników budżetu, jest
procent od podatku dochodowego osób
fizycznych i firm, jaki przekazuje nam
państwo. Ale są też korzyści nieprzeliczalne, czyli właśnie rozrywka, kultura,
z której mogą korzystać mieszkańcy.
Wiele imprez zwłaszcza tych największych organizowanych jest przez podmioty zewnętrzne, a miasto jedynie partycypuje w kosztach i udostępnia obiekty,
takie jak amfiteatr czy rynek. Turyści
i mieszkańcy mogą korzystać, a dodatkowo Ustroń jest promowany.
Serdecznie zapraszam do udziału, kibicowania, spotkań podczas Rajdowego
Ustronia, Festiwalu „Szachy w Ustroniu
łączą pokolenia” i wielu innych ciekawych wydarzeń. Zapraszam też na Dni
Ustronia i Ustrońskie Dożynki, które
powracają po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią. Podobnie jak przy
innych imprezach, nie było łatwo spiąć
budżet, bo koszty życia bardzo wzrosły,
o czym każdy z nas przekonuje się na
własnej skórze. Udało się dzięki determinacji i zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Ustrońskie Dożynki i przy
wsparciu miasta. Mam nadzieję, że znów
przeżyjemy niezapomniane chwile, a zatem życzę wielu wrażeń i miłych spotkań
podczas korowodu, w amfiteatrze i na
kręgu tanecznym.
Spisała: (mn)

DNI USTRONIA I DOŻYNKI
Magdalena Nowak była jedyną reprezentantką naszego regionu. Została Miss Foto.
W nagrodę producent Bogusław Job (Combat Films) zaprosił ją do udziału w filmie.
Magdalena ma 18 lat, mieszka w Puńcowie,
uczy się w technikum ZSEG na pl. Londzina w Cieszynie. Interesuje się turystyką
i podróżami i dlatego wybrała taki kierunek
w szkole. Uwielbia aktywność fizyczną m. in.
siatkówkę, w której odnosi sukcesy. Przez
wiele lat trenowała pływanie, obecnie należy do klubu kolarskiego.
Fot. M. Niemiec
11 sierpnia 2022 r.

		

19 sierpnia (piątek)
Ustroński Torg, koncert kapelii góralskiej, targowisko
Letni salon kuracyjny - spacer szlakami pierwszych willi
20 sierpnia (sobota)
godz. 10.00 		
6. Międzynarodowa Wystawa Produktów Regionalnych,
			rynek
godz. 19.00 		
Romantyczny Bieg Parami, bulwary nad Wisłą
godz. 19.00 		
Finałowy koncert festiwalu „Szachy w Ustroniu łączą
			
pokolenia” GOLDEN OF QUEEN z orkiestrą symfoniczną,
			amfiteatr
21 sierpnia (niedziela)
godz. 14.00 		
Korowód dożynkowy
godz. 15.00 		
Obrzęd Dożynkowy, amfiteatr
godz. 7.00-12.00
godz. 16.00 		
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WĘGIEL ZAŁATWIŁ
INFORMATYK
(cd. ze str. 1)

Historia zatoczyła koło i obecnie – w
demokratycznym kraju, w czasach wolnego rynku – w podobny sposób załatwia
się węgiel. Różnica jest taka, że robimy
to przez internet. Niestety nawet długie wpatrywanie się w ekran monitora i
trzymanie palca na przycisku myszy daje
marne szanse na sukces. Znacznie szybciej
i pewniej zaopatrzymy się w opał na zimę,
gdy zwrócimy się do „pośredników”.
Pani Anna opowiada:
– Wprawdzie wakacje w pełni, ale jak co
roku czas zacząć myśleć o zbliżającej się
zimie i zakupie węgla. Mąż podzwonił po
składach ale okazało się, że węgla nie ma.
Czasami jest dostawa ale rozchodzi się jak
ciepłe bułeczki i żeby go kupić trzeba stać
od rana pod składem i czekać.
Jak relacjonuje nasza rozmówczyni,
właściciele składów rozkładają ręce. Oni
też chcieliby, żeby węgiel był w sprzedaży,
żeby był ruch w interesie, ale nic nie mogą
poradzić. Klienci przychodzą czasem o 6
rano z nadzieją, że tym razem się uda, ale
często odchodzą z kwitkiem. Ci, co lubią
pospać, są bez szans. Albo ci, co pracują,
tak jak pani Anna i jej mąż:
– Jesteśmy ludźmi pracującymi, w
związku z czym nie mamy możliwości stać
od rana i czekać, czy przywiozą węgiel,
czy też nie. Na szczęście dowiedziałam
się, że istnieje możliwość zamówienia
węgla przez internet. Wyświetliła mi się
strona Polskiej Grupy Górniczej i sklep
online. Weszłam i kliknęłam w ikonkę
„wygodnie w e-sklepie”. Pojawiła się
informacja: „Sprzedaż w sklepie interne-

towym odbywa się we wtorki i czwartki.
Towar na półkę wystawiany jest od 16.00
i dostępny do wyczerpania zapasu. Nie
przyjmujemy do realizacji zamówień
złożonych telefonicznie ani drogą mailową.” W najbliższy wtorek zasiadam przed
komputerem i czekam aż rzucą towar. O
godz. 16.00 jestem gotowa na zakupy, ale
w tym dniu… węgla w ogóle do sklepu nie
dołożono. No trudno, spróbuję w czwartek.
W czwartek węgiel owszem jest, ale nie
da się go zakupić, bo ciągle wyrzuca ze
strony. Jak już udało mi się go włożyć do
koszyka, to okazało się że jest przeciążenie
serwerów i transakcja nieudana. Czekam
więc znowu do następnej wtorku. I tak
przez kolejne dwa tygodnie próbuję zakupić węgiel, niestety bez skutku.
Wszystko dlatego, że podobnie jak pani
Anna rodacy w całej Polsce łowią węgiel
w sieci. Można powiedzieć, że wirtualnie
stoją w kolejkach, ale nawet nie mogą się
przepychać i tworzyć list kolejkowych.
Albo ich wyrzuca ze strony, albo nie
mogą zrealizować transakcji. Pani Anna
się nie poddaje, rozsyła wici i radzi się
znajomych. Okazuje się, że jest sposób:
– Znajomi ze Śląska, którzy zresztą
mieszkają obok kopalni, powiedzieli nam,
że to trzeba załatwić przez kogoś, kto się
na tym zna. Zna się nie na węglu, ale na
kupowaniu w internecie, a zatem potrzebny jest informatyk. Człowiek, którego
nie wyrzuci ze strony, który kupi węgiel,
logując się w naszym imieniu i doprowadzi
transakcję do końca. Oczywiście nie za
darmo, trzeba będzie zapłacić prowizję.
Powiedziałam do męża: „Cóż, jak nie da

VI MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA
PRODUKTÓW REGIONALNYCH
20 sierpnia na rynku od godz. 10 do 18 swoje produkty zaprezentują rękodzielnicy i przedsiębiorcy z naszego regionu, Czech i
Słowacji. W programie m.in.: degustacja regionalnych produktów
spożywczych i napojów, promocyjna sprzedaż produktów regio-

KONCERT CHARYTATYWNY
DLA TANZANII
14 sierpnia o godz. 15.00 w amfiteatrze odbędzie się Koncert
Charytatywny „Lepsze jutro dla dzieci z Tanzanii”.
W programie:
– koncert Beaty Bednarz
– występ zespołu dziecięco-młodzieżowego z Wisły Malinki
– loteria z nagrodami
– prezentacja działalności fundacji „Heaven for Africa”: zobaczysz jak żyją Masaje w Tanzanii, dowiesz się jak wygląda
edukacja afrykańskich dzieci, poznasz osoby, które adoptowały
na odległość.
Ponadto: atrakcje dla dzieci (dmuchany plac zabaw, fantastyczni
animatorzy), regionalne potrawy ziemi cieszyńskiej, słodkości
z lokalnych cukierni.
Na koncert zaprasza fundacja „Heaven for Africa”.
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się inaczej, to spróbujmy w ten sposób.
Węgiel trzeba kupić.”
Pani Anna dostała kontakt do człowieka
znającego się na rzeczy. Informatyk zalogował się w jej imieniu na stronie PGG i w
najbliższym dniu sprzedaży węgla zakupił
w jej imieniu 5 ton węgla. Uszczęśliwiona
pani Anna dostała fakturę na maila, opłaciła ją i razem z mężem stała się szczęśliwą
posiadaczką opału na zimę.
– Pozostało nam tylko umówić termin
odbioru węgla z kopalni. Potem zamówiliśmy transport u znajomego, który nam go
przywiózł. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy
czym palić zimą i że nie będziemy musieli
zbierać chrustu w lesie. Za tonę węgla w
internetowym sklepie zapłaciliśmy 921,27
zł, czyli 4.606,35 zł za 5 ton. Transport
wraz z postojem na kopalni kosztował
1.500 zł. Prowizja dla informatyka za
pomoc w zakupach to „jedyne” 200 zł za
tonę, czyli 1000 zł. Potem dowiedzieliśmy
się, że podobno przepłaciliśmy, bo taką
transakcję można już załatwić za 100 zł
od tony. No trudno, najważniejsze, że
mamy węgiel w piwnicy. Po czasie emocje opadły, przyszła refleksja i smutek, że
we własnym kraju, musimy posuwać się
do takich czynów, aby mieć czym palić
w zimie. Co to za przekręty odbywają
się niemal w świetle jupiterów? Ludzie
muszą zapłacić komuś, kto zwęszył okazję
do szybkiego zarobku, żeby mieć węgiel.
Sami nie mogliśmy tego zrobić właśnie
przez takich ludzi, z których usług skorzystaliśmy. Stosują specjalne programy
do logowania i zwykły szary człowiek,
nie jest w stanie się przez to przebić. Co
to za czasy, że nie można sobie zapewnić
tak podstawowych towarów jak węgiel
na zimę bez znajomości, kombinowania
i płacenia na boku? Nawet nie wiem, czy
zrobiliśmy coś nielegalnego, gryzie nas
to. Mam szczerą nadzieję, że ta patologia
szybko się skończy.
Monika Niemiec

nalnych i rękodzieła, konkurs na najlepszy regionalny produkt
spożywczy i na najciekawszy produkt regionalny, koncerty.
Kontakt do organizatorów: Wydział Promocji, Kultury, Sportu
i Turystyki UM Ustroń tel. 33 857 93 28, mail: promocja@ustron.
pl, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, tel. 33 854
26 53 mail: informacja@ustron.pl, Śląski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Częstochowie O/Bielsko-Biała tel. 33 827 34 50.
Wypełnione karty zgłoszeniowe należy wysyłać na adres informacja@ustron.pl

LIST DO REDAKCJI

Gdzie się podziały ławki
wzdłuż ulic w Ustroniu?
Inspiracją do poruszenia tego tematu na łamach naszej GU
było dwoje turystów, którzy zaczepili mnie w okolicy cmentarza
katolickiego pytając o urząd pocztowy. Po uzyskaniu informacji
zapytali, dlaczego w Ustroniu jest tak mało ławeczek, na których
można odpocząć, mimo że Ustroń jest miastem-uzdrowiskiem
i z dawniejszych pobytów pamiętają, że takie ławeczki były. Nie
umiałam im odpowiedzieć na to pytanie, ale przyznam, że mnie
tych odpoczynkowych ławeczek też bardzo brakuje. Nie ukrywam,
że z niecierpliwością będę czekała na informację, co się stało
z tymi ławeczkami i czy wrócą na nasze chodniki. Anna Guznar
11 sierpnia 2022 r.

Viswanathan Anand urodził się w 1969 r., znany jest z niezwykle szybkiej gry.

Rok 2020 - Anatolij Karpow, rok 2021 - Gari
Kasparow, rok 2020 - Viswanathan Anand,
który ma na swoim koncie zwycięstwa nad
obydwoma mistrzami świata, którzy gościli
przed nim w Ustroniu. Anand jest znany ze
swojej szybkiej gry, a pierwszy sukces na
arenie międzynarodowej odniósł w 1987
roku, kiedy został mistrzem świata juniorów.
Rok później otrzymał tytuł arcymistrza. Początkiem lat 90. zadomowił się w światowej
czołówce po wygraniu kilku prestiżowych
turniejów, m.in. w 1992 r. Reggio Emilia,
w którym pokonał Karpowa i Kasparowa.
W roku 2000 zdobył tytuł mistrza świata pokonując bez porażki Aleksieja Szyrowa. W 2007
roku po raz drugi został mistrzem świata i pozostał nim do 2013 r., kiedy to utracił tytuł na
rzecz Magnusa Carlsena. Uległ też Norwegowi
w 2014 r. Anand cieszy się wielkim szacunkiem w Indiach i dzięki temu bardzo przyczynił się do popularyzacji królewskiej gry
w swoim kraju.

FESTIWAL „Szachy w Ustroniu łączą pokolenia”
Oprócz kilkunastu turniejów szachowych - branżowych, dziecięcych, Turnieju przy Kawie MOKATE, Mistrzostw Śląska Juniorów - w ramach festiwalu odbędzie się wiele imprez towarzyszących, w których mogą brać udział wszyscy, nawet ci, którzy
o szachach wiedzą niewiele. Poniżej wybrane propozycje. Więcej na: chessustron.pl
14 sierpnia (niedziela)
18.00 Pokaz żywych szachów, rynek
19.00 Otwarcie Festiwalu - koncert Tekli Klebetnicy, rynek
16 sierpnia (wtorek)
16.00 Symultana, rynek
18.00 Szachiści tańczą w Ustroniu (nauka tanga argentyńskiego do
muzyki lat 1950-1960). Dyskoteka z Radiem 90 lata 1960-1970, rynek
17 sierpnia (środa)
11.00 Symultana, rynek
18.00 Szachiści tańczą w Ustroniu - nauka tańca połączona z dyskoteką
z Radiem 90 (lata 1971-1990, rynek

18 sierpnia (czwartek)
16.00 Symultana, rynek
18.00 Szachiści tańczą w Ustroniu i dyskoteka z Radiem 90 (lata
1991-2010), rynek
19 sierpnia (piątek)
17.00 Występ zespołu „asymeTrio” (pianino, skrzypce i wokal), rynek
18.00 Szachiści tańczą w Ustroniu i dyskoteką z Radiem 90 (lata
2011-2022), rynek
20 sierpnia (sobota)
16.00 Zakończenie festiwalu. Występ zespołu Golden hots of Queen
z sekcją symfoniczną, amfiteatr

FESTIWAL ZBÓJNICKIE JADŁO
O ZŁOTE PARZENICE

POTRZEBNY NAUCZYCIEL GITARY

13 sierpnia od godziny 12.00 w Karczmie Góralskiej nad Wisłą
odbędzie się Festiwal Zbójnickie Jadło o „Złote Parzenice”.
W programie:
12.15 Start konkursu
13.00 do 16.00 Inauguracja projektu: produkty mleczne na szlakach kulinarnych w ramach projektu dania regionalne Karczmy
Góralskiej z wykorzystaniem produktów mlecznych i serowych
17.00 ogłoszenie wyników konkursu.
Podczas festiwalu przygrywać będą kapele góralskie oraz serwowane będzie góralskie jadło.

Towarzystwo Kształcenia Artystycznego w Ustroniu pilnie zatrudni nauczyciela gry na gitarze klasycznej. Wszelkich informacji
na ten temat można uzyskać u kierownik Ogniska Muzycznego,
Agnieszki Durlow, nr telefonu 501 057 750.

PIKNIK WOJSKOWY
W ramach Festiwalu Szachowego „Szachy w Ustroniu Łączą
Pokolenia” 15 sierpnia w godz. 11-18 w parku przy amfiteatrze
odbędzie się Piknik Wojskowy z okazji dnia Wojska Polskiego
na, na który serdecznie zapraszają organizatorzy Festiwalu wraz
ze Stowarzyszeniem Jastrzębski Wrzesień 1939.

CZY SAKRAMENTY MAJĄ COŚ
WSPÓLNEGO Z DUCHOWOŚCIĄ?

I USTROŃSKI FESTIWAL
ŚLĄSKICH SZLAGIERÓW

– To pytanie, z którym będziemy się zmagać w czasie III edycji
Letniej Szkoły Duchowości Chrześcijańskiej w Hermanicach. To,
że do sakramentów przystępujemy, że są ważne – to wszystko
wiemy. W czasie naszych spotkań postaramy się, żeby te górnolotne stwierdzenia przekuć na codzienne życie chrześcijańskie.
Jak żyć sakramentami? Jak uczynić z nich kręgosłup dla swojej
duchowości, duchowości swojej wspólnoty… – zapowiadają
organizatorzy Letniej Szkoły Duchowości, która odbędzie się od
28 do 30 sierpnia Spotkania poprowadzi o. dr Dominik Jurczak
OP. Plan spotkań w Klasztorze oo. Dominikanów w Hermanicach:
28 sierpnia godz. 19.00-21.00, 29 i 30 sierpnia godz. 9.00-11.00
i 19.00-21.00. Koszt: 110 zł (tylko wieczorne spotkania – 75 zł,
pojedyncze wejście na 2 godz. 25 zł). W zajęciach będzie można
uczestniczyć również poprzez internet. Koszt: dobrowolna ofiara.
Dodatkowe informacje: www.hermanice.dominikanie.pl, www.
facebook.com/dominikanie.hermanice/

Koncert odbędzie się w sobotę 13 sierpnia w ustrońskim amfiteatrze o godz. 18. Bramki amfiteatru zostaną otwarte o godz.
17. Festiwal rozpocznie muzycznie zespół Hanys Banda, którego
najsłynniejsze przeboje to: „Zostaw siebie mi”, „Dwa Żywioły”,
„Żyjmy każdą chwilą” czy „Krista”. Około godziny 19:20 na
scenie pojawi się duet Claudia i Kasia Chwołka. Rozpoznawalna
mama z córką zaśpiewają między innymi: „Gorące lato”, „Bo
to nasz Śląsk”, „Wołom Cię mamo” czy „Spacyr z Tobom”. Na
koniec wystąpi Roy Orbison znad Wisły, czyli Mariusz Kalaga.
Najsłynniejsze kawałki z jego repertuaru to: „Jedna z gwiazd”,
„Nie zapomnę tamtej nocy”, „Biegnij nad morze!”, czy „Teraz
jesteś tylko moja”. Bilety do nabycia online na stronie internetowej www.mdk.ustron.pl w cenie 25 zł albo w tradycyjny sposób
w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury (ul. Daszyńskiego 28)
lub Miejskiej Informacji Turystycznej (ul. Rynek 4). Bilety będą
także dostępne od godz. 17.00 w kasach amfiteatru.

11 sierpnia 2022 r.
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Snop na Ustrońskich Dożynkach w 2002 roku.

Fot. W. Suchta

IDZIE CHŁOP
UBRANY W SNOP

Oprócz odpowiedniego wzrostu osoba ta
(najczęściej mężczyzna) musiała być silna i wytrzymała na wysoką temperaturę,
gdyż jej zadaniem było przejście około
dwóch kilometrów często w upalny dzień.
W pochodzie dożynkowym snopowi
zawsze towarzyszyły dwie dziewczyny
ubrane w stroje cieszyńskie. Trzymają
one długie wstążki związane kokardą na
szczycie snopa. Są one biało-czerwone,
co ma patriotyczny wydźwięk. Należy
zaznaczyć, że w naszej okolicy jedynie
na ustrońskich dożynkach snop występuje
w postaci przebrania. Aktualnie co roku
nasze koło robi nowy snop lub przyozdabia ten sprzed roku. Aby zmniejszyć trud
osobie przebranej, snop już jest robiony
w inny sposób, dzięki czemu jest lżejszy
i wygodniejszy. Wykorzystujemy matę
słomkową, którą przyszywamy na albę,
a tylko u spodu przyszywa się kłosy zboża. U dołu tej szaty przymocowana jest
metalowa obręcz, żeby się można było
łatwiej poruszać. Ten strój jest lżejszy
niż dawniej, a mimo to co roku trudno
pozyskać chętną osobę, która przebierze
się w snop. Spisała: Lidia Szkaradnik

Wspomina Maria Jaworska: Koło Gospodyń Wiejskich w Ustroniu Centrum zawsze
aktywnie uczestniczyło w Święcie Żniw. Członkinie koła wspólnie pieką kołocze
dożynkowe, robią wońki, a także snop dożynkowy.

– Od kiedy zostałam przewodniczącą
KGW w 2003 roku staram się podtrzymywać także tę tradycję – mówi Maria
Jaworska. – Szczególną trudność przysporzyło nam tworzenie pierwszego snopa.
Tradycyjny sposób jego wykonania znała
tylko jedna członkini Ewa Kamieniorz.
Najpierw trzeba było rolników poprosić
o przygotowanie długiej, dorodnej i niepołamanej słomy z owsa i pszenicy. Tak
przygotowaną słomę panie czyściły i przycinały na odpowiednią długość. Kolejne
osoby ręcznie zszywały grubymi nićmi i
specjalnymi igłami aż do utworzenia maty

odpowiedniej wielkości, z której można
było utworzyć dolną część snopa – „suknię” oraz górną zakładaną na głowę. Obie
części zdobiło się dorodnymi kłosami
zbóż, kwiatami z bibuły, czerwoną jarzębiną i kolorowymi wstążkami. Ważył
on bardzo dużo, a jego przygotowanie
zajmowało nam około tygodnia. Była to
ciężka i żmudna praca, gdyż wszystko
musiało być dobrze przymocowane, aby
snop nie rozpadł się podczas korowodu
dożynkowego. Kiedy snop był już przygotowany należało znaleźć odpowiednią
osobę, którą można było w ten snop ubrać.

Obrazy to efekt innego spojrzenia malarki na rzeczywistość.

Fot. L. Szkaradnik

GÓRY PRZETWORZONE

„Zbiory Marii Skalickiej” zapraszają
na autorską wystawę malarstwa Grażyny
Ulman, którą przygotowała opiekunka tej
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placówki Ewa Depta. Przedstawiła ona
malarkę pochodzącą z Poznania, gdzie
ukończyła studia plastyczne, a obecnie

Maria Jaworska kroi kołocze na Ustrońskim
Torgu.
Fot. M. Niemiec

mieszka i tworzy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na wystawie zatytułowanej
„Wszystko co kocham” przedstawia ona
pejzaże górskie, bo góry już zwiedzała
gdy jeszcze nie umiała chodzić i one stale
ją fascynują. Jest to jednak inne spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Te
sugestywne, dynamiczne prace, w których
dominuje syntetyczne ujęcie tematyki
i żywa kolorystyka artystka zaprezentowała następująco: „Tych z państwa, którzy
spodziewali się widoków jak ze zdjęć
muszę rozczarować, bo nie lubię tak malować. Ponieważ moją główną techniką jest
ekspresja, ale również tkanina”. Grono
przyjaciół artystki zainteresowało się
jednym z obrazów z dwoma trójkątnymi
otworami i srebrnymi elementami o tym
samym kształcie. Malarska stwierdziła,
że syn przyczynił się do tego końcowego
efektu, gdyż nogą zrobił otwór w płótnie,
co zainspirowało ją do stworzenia takiej
przestrzennej kompozycji i podsumowała
to z humorem, że rodzina też ma udział w
jej twórczości. Wystawa będzie czynna do
października.
(LS)
11 sierpnia 2022 r.

TU JEST
JAKBY
LUKSUSOWO

W nocy z 3 na 4 sierpnia 1944 r, czyli zaraz po wybuchu Powstania Warszawskiego ustroński
pilot Jan Cholewa jako jeden z pierwszych dokonał zrzutu zaopatrzenia dla walczącej stolicy.
Z racji przypadającej kolejnej rocznicy tego wydarzenia Zarząd Stowarzyszenia Miłośników
Kuźni Ustroń oraz przedstawiciele ustrońskiego samorządu z burmistrzem Przemysławem
Korczem i przewodniczącym RM Marcinem Janikiem na czele złożyli kwiaty pod pomnikiem
Małego Janka z RAF-U. Podniosłą chwilę uświetniła także córka naszego lotnika.

Okazuje się, że nawet ludzie bardzo
zamożni, posiadający małe jachty i domki
letniskowe, do dziś korzystają z wirowych
pralek, czyli bardzo popularnej kiedyś
Frani. Wszystko dlatego, że w miejscach
nie podłączonych do wodociągów nie
można korzystać z pralek automatycznych. Po dziś dzień możemy więc kupić
znaną w okresie PRL-u wirówkę, która w
czasach Gomułki i Gierka odmieniła los
wielu gospodyń. Czystości ubrań nie musiała już zapewniać siła własnych rąk. I to
zapewne pamięta niejedna ustronioczka.
Jeśli ktoś poczułby potrzebę przypomnienia sobie jakie ubierał buty, przy
czym się grzał i z czego słuchał muzyki,
a dużo młodsi chcieliby zobaczyć jak

ZABAWA BEZ PROCENTÓW
Czy można żyć bez alkoholu? Można,
ale co to za życie! – zażartuje wielu. Jednak tym, którzy mają problemy z piciem
i przez picie, nie jest do śmiechu. Nałóg
często zaczyna się od bólu i zawsze bólem
się kończy.
Alkoholicy to nie radosne lekkoduchy,
ale ludzie chorzy, cierpiący, którzy nie
potrafią sobie poradzić z życiem. Kiedy
dochodzą do momentu, że nie chcą już pić,
ale nie wyobrażają sobie życia bez alkoholu, bywa że popełniają samobójstwo, ale
zdarza się, że trafiają do ludzi, którzy chcą
i potrafią im pomóc. Mieszkańcy naszego
miasta mają Ustrońskie Stowarzyszenie
Trzeźwości - Klub Abstynenta „Rodzina”
z siedzibą, z tyłu budynku biblioteki.
Wielu członków Stowarzyszenia ma za
sobą koszmar picia, ale teraz są trzeźwi i

chętni, by wyciągnąć rękę do ludzi, którzy
są w takiej samej sytuacji, jak oni kiedyś.
Członkowie Stowarzyszenia odkryli na
nowo uroki życia. Nauczyli się śmiać,
bawić, tańczyć, żartować, ale i rozwiązywać problemy, wspierać się, szczerze
rozmawiać.
24 lipca członkowie Ustrońskiego Stowarzyszenia wraz z rodzinami oraz podobnymi stowarzyszeniami z Cieszyna
i Skoczowa zorganizowali tradycyjną
Zabawę Świętojańską bez Alkoholu. Nie
zabrakło strzelnicy, włoskich lodów, które
można było samemu ukręcić, domowych
ciast, placków z blachy, a przede wszystkim muzyki i tańców. Kto nie widział,
może nie uwierzy, ale zabawa bez alkoholu
była przednia, a jak dobrze się wstawało
na drugi dzień!
(mn)
Kącik gospodyni domowej. Fot. M. Bielesz

wyglądały Relaksy, farelka i radio Diora,
to zachęcamy do odwiedzenia Muzeum
Ustrońskiego. Z okazji 65-lecia nadania
praw miejskich Ustroniowi do końca
sierpnia można oglądać wystawę pt. „Tu
jest jakby luksusowo.”
W Muzeum można też oglądać wystawę
modelarską, na którą eksponaty wykonali
regionalni mistrzowie oraz młodzi adepci
tej sztuki, uczęszczający na zajęcia modelarskie prowadzone przez Mirosława Gaurę w muzealnym Domku Pracy Twórczej.
Muzeum można odwiedzić we wtorek
w godz. 9-17, w pozostałe dni powszednie w godz. 9-16, w soboty i niedziele
w godz. 9-15. Bilet normalny kosztuje
10 z, ulgowy 7 zł, rodzinny (2+2) 20 zł.
W poniedziałek wstęp wolny na wystawy
stałe dla gości indywidualnych.
(mb)
11 sierpnia 2022 r.
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(część XVII)
Z prawej kąpielarnia (z charakterystyczną markizą), w środku obiekty późniejszej nowej
łaźni oraz laboratorium, z lewej magazyn główny z wieżyczką.

PIERWSZA ŁAŹNIA KUŹNICZA
W 2022 r. obchodzimy 250-lecie zapoczątkowania ustrońskiego przemysłu hutniczo-kuźniczego. Z tej okazji na łamach Gazety Ustrońskiej ukazywać się będą niepublikowane dotąd ciekawostki oraz ilustracje, przybliżające Czytelnikom tę tematykę.
Poznajmy zatem ustroński przemysł, który dał początek również uzdrowisku, z
jeszcze innej strony.

W niniejszych odcinku popatrzymy na
ustroński przemysł ze strony higieniczno-sanitarnej, mowa będzie bowiem o
pierwszej łaźni w dolnoustrońskiej Kuźni,
zwanej popularnie kąpielarnią. Znajdowała się ona na terenie fabryki, nieopodal
stawu, łącząc się z warsztatem elektrycznym – jednym z najstarszych tamtejszych
obiektów. On z kolei przylegał do transformatorowni, pod którą mieściła się komora
transmisyjna turbiny Francisa. Gdybyśmy
przenieśli się w czasie i zapragnęli zażyć,
wzorem dawnych kowali, gorących ablucji, musielibyśmy przejść pomiędzy torami
kolejowymi a budynkiem dawnego magazynu głównego z wieżyczką. Obecnie w
miejscu łaźni znajdziemy kępkę krzaków.
Pierwotnie kąpielarnia przeznaczona
była tylko dla pracowników Arcyksiążęcego Zakładu Budowy Maszyn, funkcjo-

nującego na terenie późniejszej Kuźni.
Powstała ona na fali inicjatyw socjalnych
hutmistrza Emila Kuhlo, który zapewnił
swym robotnikom nie tylko mieszkania
fabryczne, ale również konsum robotniczy
z dobrym i tanim towarem, stołówkę, a
także łaźnię. Zanim jednak to nastąpiło,
kowale sami organizowali sobie kąpiel
po pracy, nosząc w blaszanych kubełkach
zimną wodę, którą grzali, wkładając gorący kawałek stali.
Kąpielarnia była podłużnym murowanym budynkiem liczącym sobie 17,5 m
x 8,75 m. Jej wysokość wynosiła 5,75 m,
a środkowa część posiadała kolebkowe
sklepienia. Wejście do tego przybytku
znajdowało się od strony zachodniej.
Po przekroczeniu progu wkraczało się
do poczekalni, skąd można było pójść
albo prosto - do hali z 12 natryskami

otoczonymi wieszakami na odzież (po
6 z każdej strony), albo w prawo – do
pomieszczenia z wanną. Od tego ostatniego wiodła nieduża sień, prowadząca do
dwóch kolejnych kabin z wannami lub też
do ekskluzywnej części odpowiadającej
niemal dzisiejszemu SPA, opisanej na
planie jako „parówka”. Można w niej było
doświadczyć dogłębnej regeneracji ciała
w buchających oparach. Woda do kąpieli
ogrzewana była parą, wytwarzaną przez
imponujący, nitowany kocioł parowy (z
ich produkcji słynął wszak Zakład Budowy Maszyn). Z czasem kąpielarnia stała
się dostępna także dla rodzin robotników,
a w okresie międzywojennym została
łaźnią publiczną, odgrodzoną od Kuźni
płotem. Wejście do niej prowadziło od
strony ulicy, zatem aby skorzystać z dobrodziejstw gorącej wody, nie wchodziło
się na teren fabryki. Jak wspominał Jan
„Haker” Podżorski, przy wejściu siedział
kasjer, pobierający opłatę za kąpiel, która
przed II wojną światową wynosiła 10 gr
(dla porównania chleb kosztował wówczas
60 gr). Znalazłam także informację, iż
łaźnia czynna była w piątki i w soboty w
godzinach popołudniowych, dzięki czemu
ustroniacy mogli udać się na niedzielne
msze i nabożeństwa w stanie czystym i
świeżym.
W 1959 r., w ramach kapitalnych remon-

BIBLIOTEKA POLECA
Ewa Nowak
„Dzień wszystkiego”
Czternastoletnia Majka cierpi na chorobliwe zadręczanie się. Mimo że jak ognia
unika wszystkiego, co niebezpieczne,
przypadkowo zostaje dotkliwie pogryziona
przez pracującą w cyrku małpkę. Majka
już nigdy nie odzyska pełnej sprawności
dłoni, w dodatku utraciła radość życia
i zaufanie do zwierząt. Szczęściem w
nieszczęściu spotyka swoje alter ego:
dziewczynę, którą chciałaby być, tylko
nie ma na to odwagi. Ta znajomość wydobędzie z Majki wszystko, co najlepsze.
Okaże się, że prawdziwa przyjaźń może
przenosić góry, a już na pewno pomóc
dręczonej przez złych ludzi, znerwicowanej i chimerycznej, ale wciąż

tel. 33-854-23-40
www.biblioteka.ustron.pl
(katalog online)

pełnej marzeń małpce. Jeśli kochasz
zwierzęta, wierzysz w przyjaźń między
dziewczynammi i lubisz się pośmiać - ta
powieść jest dla ciebie.

Agnieszka Mielech
„Emi i tajny klub
superdziewczyn”
Emi to dziewczynka taka jak Ty! Wraz
z mamą, tatą i labradorem Czekoladą
mieszka w dużym mieście w domu Na
Bateryjce. Emi ma zwariowanych przyjaciół: Anielę, która nie cierpi księżniczek,
muzykalną Faustynę, Franka-mądralę,
czarującego Lucka i wielu innych. Pewnego dnia dziewczyny zakładają
tajny klub. Jego motto brzmi: NIGDY WIĘCEJ NUDY!

W okresie wakacyjnym Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Wantuły zaprasza w godzinach:
PONIEDZIAŁEK: 8.00 - 15.00, WTOREK: 8.00 - 15.00, ŚRODA: 11.00 - 18.00, PIĄTEK: 8.00 - 15.00
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Fabryka Śrub i Wyrobów Kutych Brevillier-Urban w Ustroniu na obrazie z 1928 r., przedstawiającym ją od strony południowo-zachodniej.
W samym centrum, tuż nad zachodnim brzegiem stawu kuźniczego, widoczna jest nasza kąpielarnia. Za nią, z lewej, fragment budynku
późniejszej łaźni, dalej w prawo warsztat elektryczny, transformatorownia, a na przeciwległym brzegu – stara kuźnia. Na pierwszym planie
nowo zbudowany odcinek linii kolejowej, wiodącej do Polany.

tów, przystąpiono do przebudowy parterowego pomieszczenia przynależnego do
magazynu głównego, graniczącego od południa z obiektem laboratorium. Powstała
tam centralna szatnia i łaźnia dla kobiet
zatrudnionych w zakładzie, z dostępem z
zewnątrz fabryki. Obiekt ten oddano do
użytku w 1960 r., jednocześnie zamykając starą, XIX-wieczną kąpielarnię. Stała
ona, niszczejąc, jeszcze ponad dekadę,
bowiem można ją znaleźć na serii zdjęć
z lat 1972-73, dokumentujących akcję
burzenia wysłużonych obiektów ze względu na budowę nowej kuźniczej stołówki,
oddanej do użytku w 1975 r. Wówczas to
w ruiny obróciło się sporo zabytkowych
budowli, okalających staw: stara kuźnia,
hartownia, transformatorownia, warsztat
elektryczny, a także nasza kąpielarnia,
liczącą sobie ok. 100 lat.
Alicja Michałek, Muzeum Ustrońskie

Plan kąpielarni, sporządzony 10 marca 1947 r.

Po naszymu...

wszyckim życzym, bo to dobry lyk na wszelki boleści. A dy niedłógo
nadyńdzie jesiyń, to werci jeszcze aspóń kapke poszpacyrować
i podziwiać ty szumne widoki.
Staro ustrónioczka

Moji nejmilejsi
Snoci już kierysi pytoł w redakcji, czymu ta staro ustrónioczka
sie nie łodzywo, czy kaj pojechała na wywczasy, abo czy je nimocno? Tóż sie meldujym, że nikaj mie nie wywioło i siedzym na
dupie na działce abo w chałupie. A czymu nie piszym? Na dyć
jakisi chłop zaczył rzóndzić po naszymu, nó i dobrze, niech tak
bydzie. Dyć w tych władzach już tak wydziwiajóm i se nie wiedzom
rady, to wymyślili jakisi parytet, że nejlepi jakby był chłop i baba,
na przeca tak już było łod Adama i Jewy, a tym sie zdo że piyrsi
na to wpadli. Isto nejlepi tego telewizora nie łoglóndać, bo tam
tak człowiekowi nadrziszczóm do głowy, że potym nie wiadomo
co ło tym wszyckim myśleć.
A ło czym bych miała pisać, coby dodać Wóm ludkowie mili
aspóń kapke radości? Dyć ta wojna fórt strach budzi, a doprowdy
nima takigo móndrego coby przewidzioł kiedy bydzie koniec tych
mordów i wszelkigo zła. Ponikierzi sie starajóm, że wszycko drożeje, a gor tacy co majóm lichóm pyndzyj. Coroz wiyncyj ludzi zaś
je nimocnych na tego chrómskigo kowida i ani sie nie nazdómy,
a zaś nas zamaskujóm. Tóż doprowdy niełatwo w dzisiejszych
czasach być optymistóm. Ale trzeja radować sie z tego co mómy,
a jo móm nejwiyncyj radości jak mogym se w spokoju z daleka
łod tego codziynnego harmidru łodpocznóć na łónie natury. I tego
11 sierpnia 2022 r.

		

Fot. M. Niemiec
Domki wyjeżdżają z rynku do hali magazynowej na terenie tartaku,
bo już w piątek Rajdowy Ustroń i trzeba zrobić miejsce dla samochodów i stoisk profesjonalnych załóg. Większość domków i tak
przez większość czasu jest zamknięta na głucho, mimo iż wszystkie
są wynajęte. Zgodnie z umowami dzierżawcy powinni prowadzić
działalność, ale wygląda na to, że jest nieopłacalna.
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W piątek i sobotę (12 i 13 sierpnia)
w ramach 6. Rajdowego Ustronia czekają
nas liczne atrakcje w tym możliwość spot-

kania ze znanymi kierowcami i pilotami
m.in.: Kajetanem Kajetanowiczem, Jarosławem i Marcinem Szejami, Łukaszem
Sitkiem i Dariuszem Polońskim.
W piątek o godz. 16 nastąpi prezentacja
i przejazd licencjonowanych załóg, czyli
profesjonalnych rajdowców, ale nie mniej
emocji wzbudzi czwarte już Rajdowe
Kryterium o Puchar Kajetana Kajetanowicza, czyli wyścig dla amatorów. Organizuje go Automobilklub Cieszyński na
zlecenie Urzędu Miasta Ustroń, głównego
organizatora Rajdowego Ustronia.
W regulaminie Kryterium zawarto terminarz, w którym czytamy, że zamknięcie
listy zgłoszeń nastąpi 10.08 o godz. 15, a
publikacja listy zgłoszeń 10.08 o godz.
21. Formularze zgłoszeń do pobrania na
stronie: www.ak_cieszynski.ox.pl. Trzeba

wypełnić u wysłać na adres: automobilklub.cieszynski@vp.pl Zgłoszenia na
nieoryginalnym druku lub niekompletne
nie będą przyjmowane.
Załogę stanowią osoby, określane jako
kierowca i pilot. Kierowca musi mieć prawo jazdy kategorii B, a pilot ukończone
17 lat. Dopuszcza się zgłoszenie i start
załogi tylko jako kierowca.
Załogi startować będą w dwóch klasach: Markowa – Fiat 126p 600 i 650
cm3 i Reszta Świata – pozostałe załogi.
Pojemność trasy: 60 załóg. W kryterium
nie ma wpisowego, impreza jest finansowana z budżetu Miasta Ustroń. Start o
godz. 11.00. Rozdanie nagród odbędzie
się na Rynku w sobotę o godz. 17.00.
Zwycięzcy otrzymają puchary za zajęcie
1, 2 i 3 miejsca w poszczególnych klasach.

Uwaga! W czasie przejazdów w piątek i sobotę będą utrudnienia w ruchu samochodów i pieszych. Dotyczy to dróg i chodników
wokół rynku, ul. A. Brody, terenu wokół dawnego hotelu „Równica”, rejonu ronda Miast Partnerskich i ul. 3 Maja w stronę
„Beskidu”. Czasem trzeba będzie nadłożyć drogi.

GROCHÓWKA ATRAKCJĄ
KULINARNĄ DOŻYNEK
Wspomina Maria Tomiczek z Lipowca: W 1989 r. wybrano mnie przewodniczącą Koła
Gospodyń Wiejskich w Lipowcu, a w następnym roku nasze koło przygotowywało
grochówkę na Ustrońskie Dożynki. Wypożyczyłyśmy kuchnię wojskową od państwa
Pindorów z „Gazdówki” i przewieziono ją ciągnikiem do jednej z gospodyń. Składała się ona z czterech kotłów, każdy o pojemności 50 litrów. Dwa zostawiono na
grochówkę, trzeci na wodę do zmywania naczyń, a ten czwarty był przeznaczony
na resztki, będące potem karmą dla zwierząt, żeby nic się nie zmarnowało.

Panie z lipowieckiego koła wcześniej
zrobiły zakupy, najczęściej zajmowała
się tym pani Anielka Puzoń z mężem
Władkiem, który małym fiatem transportował towar na wskazane miejsce, a inne
członkinie pod nadzorem kucharek pani
Krzysztofczyk, pani Heleny Heller czy
z panią Heleną Kisiała gotowały grochówkę dopiero w dniu dożynek w niedzielę
rano, żeby zupa nie skwaśniała. Ten
kocioł z Lipowca do Parku Kuracyjnego
przyciągnął traktorem nasz sąsiad. Tam
była już przygotowana dla nas lada, czyli
dwa paliki połączone deską, a myśmy
sobie ją nakryły ceratką. Wówczas nasze

Gdzie ta grochówka?
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Fot. M. Niemiec

koło dopiero się odradzało, więc blaszane
emaliowane miski i łyżki pożyczyliśmy
od strażaków. Przygotowałyśmy też dwie
miednice, jedną do zmywania, a drugą do
spłukiwania. Musiałyśmy pod tą kuchnią
zrobić ogień, żeby grochówka była ciepła
i woda się grzała do mycia, a z tego komina ciemny dym dochodził do widowni
i estrady amfiteatru, ale nikt nie miał o to
pretensji, wszyscy cieszyli się dożynkami.
Przed naszą ladą stała długa kolejka, bo
sporo osób czekało aż się miski zwolnią.
Kto przyszedł i zjadł najczęściej na stojąco lub przy takich jak gdyby podwyższonych stołach, to każdy odniósł miskę
z powrotem, żeby mogli korzystać inni.
Misek nikt nie ukradł, tacy byli ludzie
poczciwi. Nie używano żadnych torebek
foliowych, plastykowych sztućców, więc
po imprezie nie pozostały żadne śmieci.
Wszystko żeśmy sprzedały, choć podczas
dożynek zaczęło jeszcze padać.
Handel na tych dożynkach był nieporównywalny do obecnego, bo inne były
wtedy gusty ludzi i ich potrzeby. Ludzie
byli wówczas mało wymagający i wszystkie usterki nam wybaczyli. Pamiętam, że
obok nas było stoisko z udkami, które się
kręciły na takim rożenku, potem za sceną
sprzedawano kołocze i miodónkę. Na
dożynkach był wielki popyt na grochówkę, ale również na kołocze, których nie
można było przez cały rok kupić w żadnej
cukierni. Była jeszcze loteria fantowa,
która cieszyła się wielką popularnością,

bo można było wygrać różne rolnicze
sprzęty i potrzebne na gospodarstwie
narzędzia. Nasze koło gotowało na dożynkach tę grochówkę przez kilka lat,
ale wówczas podobnie jak teraz, koła też
się wymieniały, a oprócz koła z Centrum,
były jeszcze zrzeszone panie w Polanie
i Nierodzimiu.
Gdy zaczynałam działalność w kole
jako młoda trzydziestoletnia dziewczyna, to mnie wspomagał i zachęcał do
tego znany w Lipowcu rolnik i działacz
Gustaw Janik. Bardzo się angażował
w społeczne zadania i potrzebne u nas
w Lipowcu inwestycje. Był doświadczonym mądrym rolnikiem, oczytanym,
zainteresowanym wieloma nowatorskimi
sprawami. Był jednym z pierwszych organizatorów dożynek, bo w Lipowcu organizowano je dużo wcześniej niż w Ustroniu.
Wówczas korowód szedł z Nierodzimia
do Wardasówki i tam odbywały się te
ceremonie. Dopiero w połowie lat siedemdziesiątych, gdy Lipowiec przyłączono
do Ustronia, to organizację tej imprezy
przejęło miasto, ale Janik nadal działał
i aktywizował rolników do udziału w korowodzie. Kiedyś było w Lipowcu sporo
takich niewielkich gospodarstw, a on
był też inseminatorem, więc wszyscy go
znali i chodząc po domach przekazywał
gaździnkom różne nowinki w rolnictwie
i radził jak usprawnić pracę na gospodarstwie. Był niewątpliwym autorytetem, zachęcał i inspirował do działania, a młody
człowiek musiał się na kimś oprzeć, więc
bardzo mnie wspierał i jako młodej osobie
niesamowicie imponował. Zachęcał też
nasze koło do różnorakiej działalności, bo
kiedyś rozprowadzałyśmy drób, organizowałyśmy różne kursy i konkursy wiedzy
rolniczej., a nieraz i festyny, a nawet
bale. Była to oświata i kultura na wsi.
Wówczas do koła należało 120 kobiet,
a były to przede wszystkim autentyczne
rolniczki. Ta działalność wyglądała zupełnie inaczej niż teraz. Jedni mówią, że
to było staroświeckie, inni wspominają to
ze wzruszeniem i nostalgią.
Spisała: Lidia Szkaradnik
11 sierpnia 2022 r.

ADI NIE GRA JUŻ W KUŹNI
Jak mawia klasyk – „Zwalniają? To znaczy, że będą przyjmować”. W tym przypadku
bardziej od „zwalniają” powinno być „odchodzą”, bowiem po ostatnim sezonie
Kuźnię Ustroń opuściło kilku podstawowych i niezwykle istotnych zawodników,
zawodników, których kibice lubili, szanowali i podziwiali. Będzie im brakować grających od tego roku Filipa Moiczka, Lionela Abate, zadomowionego już bramkarza
Patryka Paweli oraz grającego od wiosny 2020 roku Cezarego Ferfeckiego i Bartosza
Iskrzyckiego, który był w drużynie od 2017 roku. Przede wszystkim zaś Adriana
Sikory, który w latach 2003-2020 strzelił dla Kuźni 116 bramek i był najbardziej
znanym i doświadczonym zawodnikiem w zespole.

Ktoś jednak grać musi, więc w ich
miejsce przyszli nowi. Pierwszym z nich
jest niespełna 20-letni Mikołaj Wania,
który do naszego rodzimego czwartoligowca trafił z Podbeskidzia Bielsko-Biała.
Bielski Rekord na Kuźnię zamienił za to
Błażej Ligocki. Kolejnym nowym gra-

czem, mającym w swoim CV Rekord jest
Filip Gawlak. Rywalizację w defensywie
powinnien wzmocnić pozyskany ze Skry
Częstochowa Mateusz Gawlas, a nowym-starym bramkarzem jest wracający do
Kuźni Michał Skocz, który ostatni sezon
spędził w Sparcie Katowice. Do Ustronia

RECYKLING

PYTANIE KONKURSOWE NR 27:

Podaj dwa własne sposoby na uzyskanie dorodnych roślin w
ogrodzie lub domu.

wspólny interes

DLA DOBRA ROŚLIN
Przed nami dożynki, a zatem sezon uprawy warzyw powoli dobiega do końca,
bo teraz stopniowo następują zbiory, ale
upały trwają nadal, a one doskwierają nie
tylko ludziom i zwierzętom, ale też roślinom. Ekstremalne temperatury powyżej

trafiło także dwóch stranieri. Pierwszym
z nich jest Brazylijczyk Donavan Ferreira,
który poza występami w swoich rodzimych klubach ma także epizod w lidze
albańskiej. Drugim obcokrajowcem jest
24-letni Joao Pedro. Portugali napastnik
ma na swoim koncie drużyny z Portugalii,
Belgii, Luksemburga, Litwy oraz Czech,
natomiast jego poprzednim klubem był
spadkowicz z opolskiej IV ligi – TOR
Dobrzeń Wielki. Wszyscy wymienieni
zawodnicy trafili do Ustronia na zasadzie transferu definitywnego. Odmieniona Kuźnia sezon 2022/23 rozpoczęła
imponującą wygraną w pucharze nad
A-klasową Olzą Pogwizdów. Znacznie
trudniejsze zadanie czeka ustronian czternastego sierpnia, kiedy to zostanie zainaugurowany sezon ligowy. Przeciwnikiem
Kuźni w pierwszej serii gier będzie Orzeł
Łękawica.
Arkadiusz Czapek

Odpowiedź (tak jak rozwiązanie krzyżówki) wysyłamy pocztą, mailem,
przynosimy na karteczce do redakcji albo wrzucamy do pudełka w holu
budynku biblioteki, gdzie mieści się redakcja. Więcej informacji – tel. 33
854 34 67. Na rozwiązania oczekujemy do 19 sierpnia.*

35 stopni w cieniu po prostu parzą rośliny
(nawet te ciepłolubne), których liście często więdną i nieraz zasychają. Warzywa w
ogrodzie wymagają wielorakiej opieki, a
latem wodę trzeba dostarczać im nawet codziennie. Tymczasem zasoby wody stale się
zmniejszają, a poziom wód gruntowych w
ostatnich latach znacznie się obniżył, więc
warto stosować sposoby na ograniczenie
strat tego cennego bogactwa naturalnego
i właściwą opiekę nad uprawami. Jest to
jeszcze aktualne zadanie na przełomie lata i
jesieni, bo sporo ogrodników sieje poplony
jak koperek, który w to ekstremalne lato
na niejednej działce zmarniał, a wyrośnie także sałata i rzodkiewka preferujące
krótkie dni.
1. Rośliny podlewajmy rano lub wieczorem, a najgorsza pora to południe i
popołudnie, gdyż woda szybko wyparuje,
a można jeszcze doprowadzić do poparzenia roślin. Podlewając kierujmy strumień
wody bezpośrednio do bryły korzeniowej
i unikajmy moczenia liści, zwłaszcza jeśli
podlewamy zimną wodą. Zmoczone rośliny
szybciej przypalą się na słońcu, więc lepiej
podlewać rzadziej, a większą ilością wody,
aby bryła korzeniowa dobrze nasiąkła.
2. Warto zaopatrzyć się w zbiorniki
gromadzące deszczówkę, co generuje dużą
oszczędność wody. To idealny przykład
połączenia ekologii oraz ekonomii. Umożliwiają one skorzystanie z całkowicie ekologicznego i darmowego źródła wody do
podlewania ogrodu. Naziemny zbiornik
na deszczówkę powinien być wykonany
z materiału, który jest odporny na warunki atmosferyczne i nie odbarwia się pod
wpływem promieniowania UV, a także

nie przepuszcza promieni słonecznych.
Dzięki temu w zgromadzonej wodzie
zostanie ograniczony rozwój glonów i
mikroorganizmów. Można zauważyć, że
sporo ustroniaków ma zbiorniki na wodę,
jednak coraz większym problemem są
rzadko nawiedzające nas deszcze.
3. Trzeba poprawiać parametry gleby,
gdyż na niedobór wody cierpią rośliny
uprawiane w lekkiej, piaszczystej ziemi.
Dobrym sposobem jest stosowanie nawozów organicznych (obornika i kompostu),
a także ściółkowanie upraw, które nie
tylko ogranicza rozwój chwastów, ale
pomaga także zatrzymać wodę w podłożu
zmniejszając jej parowanie. Podsypanie
roślin korą, słomą, trocinami czy skoszoną
trawą pozwala na zatrzymanie w gruncie
większej ilości wody.
4. W czasie ekstremalnych upałów unikajmy silnego przycinania roślin, przesadzania i nawożenia. Przy niedostatku
wody nawóz może także poparzyć rośliny,
wyrządzając im jeszcze większą szkodę niż
samo słońce.
5. Doceniajmy drzewa, które dają cień,
zmniejszają temperaturę otoczenia i łagodzą nagłe jej zmiany, a także regulują
klimat poprzez utrzymywanie odpowiedniej wilgotności powietrza. Stanowią też
naturalną zaporę ograniczającą rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. To tylko
niektóre zalety drzew, a w ogrodach dodatkowym atutem są smaczne owoce. Zatem
podchodźmy z sercem i rozwagą do uprawy
roślin nawet w tym naszym coraz bardziej
gorącym klimacie, a one odwdzięczą nam
się dorodnymi plonami.
Lidia Szkaradnik

ROZWIĄZANIE KONKURSU NR 25:
Zbiornik na deszczówkę ozdobą ogrodu.
Fot. K. Raczyńska-Targowska
11 sierpnia 2022 r.

		

Nagrodę Kubek z logiem Gazety Ustrońskiej lub widokiem Ustronia otrzymują:*Andrzej Marianek z Ustronia, ul. Lipowska oraz Franciszek Kisiała z Ustronia, ul. Lipowska.
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Organizatorzy festiwalu szachowego wydają Kurier Zdrojowy,
dostępny bezpłatnie w wielu miejscach w Ustroniu.

OGŁOSZENIA DROBNE

Usługi stolarskie, meble
z drewna do wnętrz, altanki,
www.okna-besta.pl ZAPRA- wiaty, domki narzędziowe,
SZAMY – USTROŃ. 33-854- meble ogrodowe, domki dla
53-98.
dzieci, place zabaw i inne,
www.swiatzdrewna.pl 513Cyklinowanie bezpyłowe par- 263-338
kietów, desek. Odnawianie
schodów. 666-989-914.
KOMANDOR – Cieszyn,
ul.Stawowa 27 – szafy, garBagażówka - przeprowadzki deroby, zabudowy wnęk z
+ ekipa. Usługi transportowe. drzwiami przesuwanymi i
601-478-108.
nie tylko... Zamów bezpłatny
pomiar. RATY 0%. 728-340Ampleks - kompleksowe usługi 518, (33) 854-22-57. www.
dla seniorów, sprzątanie. 516- komandor.pl
768-517.
Mobilne usługi fryzjerskie
Taxi93 Ustroń. Usługi taxi u Kasi. Zadzwoń-przyjadę!
Ustroń i okolice. 799-733-299. 505-152-958.
OGŁOSZENIA DROBNE tylko 0,60 zł za słowo + VAT

DYŻURY APTEK
Dyżur sobota: 8.00-20.00, niedziela: 9.00-18.00

Apteki dyżurujące w niedziele i święta:
13.08
14.08
15.08
20.08

Cent. Leków MAX
Centrum		
Centrum		
Na Szlaku		

ul. Daszyńskiego 1 		
ul. Daszyńskiego 8 		
ul. Daszyńskiego 8 		
ul. 3 Maja 46 		

33 856-11-93
33 854-57-76
33 854-57-76
33 854-14-73

APTEKA czynna 24 h znajduje się w Cieszynie na ul. Bobreckiej
27 (obok Kauflandu) „PRIMA”, tel. 33 858-27-65.
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1.07-31.08 		
Wystawa malarstwa Moniki Ślósarczyk i rzeźby
						
Sylwestra Chłodzińskiego, Galeria Rynek
8.07-31.08		
Wystawa z okazji 65-lecia nadania Ustroniowi
						
praw miejskich pt. „Ustroń w czasach PRL-u”,
						
Muzeum Ustrońskie
18.07-30.09		
Wystawa „Modelarski świat marzeń”, Muzeum 		
						
Ustrońskie
12.08 godz. 19.00 Koncert Lady Pank, Amfiteatr (impreza bileto						
wana)
12-13.08			
6. Rajdowy Ustroń, szczegóły str. 12
13-21.08			
Festiwal Szachowy – Szachy w Ustroniu łączą
						
pokolenia, szczegóły str. 7
13.08 godz. 12.00 Festiwal Zbójnickie Jadło o "Złote 		
						
Parzenice", Karczma nad Wisłą, szczegóły str. 7
13.08 godz. 10-18 Rowerowy piknik Napędzeni kawą, Schronisko
						
na Równicy
13.08 godz. 18.00 Festiwal Śląskich Szlagierów, Amfiteatr (impreza
						
biletowana)
13.08 godz. 21.00 „Kino na szczycie”, seans filmu: „Nadzwyczajni”,
						
Górna Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
14.08 godz. 15.00 Bieg św. Dominika, Hermanice, szczegóły str. 2
14.08 godz. 15.00 Koncert charytatywny Heaven for Africa Beata
						
Bednarz, Amfiteatr, szczegóły str. 6
14.08 godz. 19.00 Koncert Chóru „Sonata” oraz Miejskiej Orkiestry
						
Dętej z Kalet, Kościół rzymskokatolicki pw. św.
						
Klemensa
14.08 godz. 19.00 Koncert zespołu Tekla Klebetnica, oficjalne 		
						
otwarcie festiwalu szachowego, rynek
15.08 godz. 10.30 Święto Wojska Polskiego, szczegóły str. 1
15.08 godz. 11.00 Piknik wojskowy, park przy amfiteatrze
16-18 godz. 18.00 Dyskoteki z Radiem 90, Rynek, szczegóły str. 7
19-21.08 		
Dni Ustronia, Ustrońskie Dożynki, szczegóły str. 5
20.08 godz. 10-18 6 Międzynarodowa Wystawa Produktów
						
Regionalnych, Rynek
20.08 godz. 16.00 Koncert finałowy Festiwalu Szachowego, Amfiteatr
20.08 godz. 21.00 "Kino na szczycie", seans filmu: "Palm Springs",
						
Górna Stacja KL Poniwiec Mała Czantoria
21.08 godz. 11.00 Warsztaty rękodzielnicze z KL Czantoria:
						
łapacze snów, Górna Stacja KL "Czantoria"

10 lat temu - 9.08.2012 r.
LONDYN 12 SIERPNIA
Kolarstwo górskie ma stosunkowo krótką tradycję. Narodziło
się w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy zaczęto produkować
pierwsze rowery dostosowane do jazdy po trudnych terenach.
W piątek 3 sierpnia Piotr Brzózka został zaproszony do Urzędu
Miasta na spotkanie z burmistrzem. Ireneusz Szarzec rozmawiał
z olimpijczykiem na temat przygotowań przed startem, a także
szerzej o perspektywach młodych zawodników kolarstwa górskiego w Polsce. Obecni byli również Andrzej Nowiński i Grażyna
Winiarska z Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Wspólnie dyskutowali o planach rozwoju infrastruktury rowerowej w
mieście i przyszłorocznych edycjach zawodów MTB.
KUŹNIA SIĘ WZMACNIA
W okresie przygotowawczym do zespołu z Ustronia dołączyło
5 zawodników. Marcin Marianek powrócił do kadry Kuźni z
irlandzkiego Salthill Devon FC. Tomasz Szyper i Bartłomiej
Oleksy przyszli z Piasta Cieszyn. Ten pierwszy to napastnik
mający poprawić jakość ofensywnej gry Kuźni. Drugi gracz
z cieszyńskiego zaciągu to bramkarz, który walkę o miejsce
w pierwszej jedenastce Kuźni będzie toczył z kontuzjowanym obecnie Pawłem Sztefkiem. Do Ustronia przybyło także
dwóch młodzieżowców z MOSiR-u Jastrzębie Zdrój: boczny
obrońca Arkadiusz Brachaczek mogący pełnić także rolę stopera i środkowy pomocnik Konrad Pala. Wybrała: (lsz)
11 sierpnia 2022 r.

32/2022/2/R

30/2022/1/O

KĄCIK SZACHOWY
Mokate pobudza myślenie!

CYFROWA TYLKO ZA 2 ZŁ

Zapraszamy do zakupu cyfrowego wydania Gazety Ustrońskiej,
które kosztuje 2 zł za numer. Czytelnicy, którzy zdecydowali się na tę
formę lektury, znajdują kolejne numery w swojej skrzynce mailowej
w czwartek z samego rana. E-gazeta może być też świetnym
prezentem dla kogoś bliskiego, kto wyjechał za granicę np. do
pracy. Aby kupić cyfrową Gazetę Ustrońską (10 numerów za 20
zł) wystarczy wysłać maila do redakcji: gazeta@ustron.pl

Mat w dwóch posunięciach.

Nie taki dawny Ustroń, 2014 r.

Fot. W. Suchta

W. Suchta

Rozwiązanie z GU nr 28: S c6

K R Z Y Ż Ó W K A
50

zł

50

zł

50

zł

50

zł

POZIOMO: 1) bardzo pracowity owad, 8) obiadowa dokładka, 9) letnia kanikuła, 10) broń sieczna,
12) dmuchawa w samochodzie, 14) strojniś, 15) rozrabiają
na podwórku, 16) rodzaj kaszy, 19) podkasany taniec,
22) domowe lub harcerskie, 23) walczy na pięści,
24) turecka stolica.
PIONOWO: 2) część marynarki, 3) turystyczna wyprawa, 4) grecki bóg wojny, 5) drukarskie tło, 6) do
zagniatania ciasta, 7) imię carów, 11) stronnik-sympatyk,
13) kiedyś czynił awanse damie, 17) obibok, 18) marszowy
dudni na bruku, 20) trafia na kamień, 21) mieszkanko lisa.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania
oczekujemy do 19 sierpnia.

Rozwiązanie Krzyżówki z nr 30

SEZON LETNI TRWA
Nagrodę w wysokości 50 zł otrzymuje:* Igor Nowak z Ustronia, ul.
Okólna. Zwycięzcę zapraszamy po nagrodę do naszej redakcji.
11 sierpnia 2022 r.

		

* Wysyłając rozwiązanie krzyżówki zgadzasz się na przetwarzanie twoich danych osobowych na potrzeby konkursu.
Twoje dane będą przetwarzane tylko przez czas trwania konkursu. Administratorem twoich danych jest Gazeta
Ustrońska z siedzibą w Ustroniu, ul. Rynek 4. Masz prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji możesz uzyskać w redakcji Gazety Ustrońskiej.
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Wiele wysiłku wymagało przygotowanie kortów do niedzielnego meczu. Fot. M. Bielesz

Kapitan KT Kubala Grzegorz Panfil cieszy się
z wygranej swojej drużyny. Fot. M. Bielesz

JEDNĄ NOGĄ W FINAL FOUR
LOTTO
SUPERLIGA

KT Kubala Ustroń - PT Olimpia Poznań 6:0

W niedzielny poranek, po przybyciu na korty, wielu zawodników z niepokojem spoglądało na ich nawierzchnię. Wszystko za sprawą deszczu, który
nieustannie padał poprzedniej nocy. Na wysokości zadania stanęli jednak
organizatorzy, którzy dołożyli wszelkich starań, aby zawody mogły odbyć
się w jak najlepszych warunkach.
Ciemne chmury, które zebrały się nad
Ustroniem dosłownie przed oficjalnym
rozpoczęciem 6. kolejki LOTTO Superligi
nie napawały nikogo optymizmem. Po konsultacjach kierowników drużyn z sędziami
przesunięto start zawodów o godzinę. W
kuluarach brano jednak pod uwagę możliwość ponownego przeniesienia meczu do
hali tenisowej w Bielsku-Białej. Jednak ku

uciesze wszystkich uczestników sportowego święta pojawiło się słońce i o godzinie
11 na korty wyszły pierwsze pary graczy
KT Kubala Ustroń i ich rywali z Parku
Tenisowego Olimpia Poznań.
Dla tenisistów z Ustronia był to arcyważny mecz, ponieważ wygrana oznaczała
zachowanie nadziei na grę w finałowej
czwórce LOTTO Superligi, dlatego do ry-

walizacji przystąpili z ogromną motywacją.
Pierwsze na korcie pojawiły się panie.
Rebecca Sramkova (KT Kubala Ustroń)
zmierzyła się z Justiną Mikulskyte (PT
Olimpia Poznań). Słowaczka nie dała szans
rywalce wygrywając pewnie w dwóch
setach (6:1, 6:4). W tym samym czasie
odbył się zacięty pojedynek pomiędzy
Natalią Siedliską reprezentującą Ustroń a
Julią Belglaver. Zawodniczki szły łeb w
łeb, ale zwycięstwo wyszarpała ostatecznie
Siedliska wygrywając 2:1 ( 3:6, 6:3, 13:11).
Na koncie drużyny z Ustronia były więc
już dwie wygrane.
Na tak wysoko postawioną poprzeczkę
musieli odpowiedzieć panowie. Tak też
się stało. Paweł Ciaś (KT Kubala Ustroń)
nie dał żadnych złudzeń Jurgen Zoppowi (PT Olimpia Poznań) wygrywając z
nim bezdyskusyjnie 2:0 (6:2. 6:1). Bez
szans był również Marcel Politowicz (PT
Olimpia Poznań), który uległ Czechowi
Jaroslav Pospisilowi (KT Kubala Ustroń)
2:0 (6:1, 6:0).
Do starcia w rywalizacji deblowej zawodnicy z Ustronia mogli już przystąpić
na pełnym luzie posiadając zdecydowaną
przewagę po pewnych zwycięstwach w
grach singlowych. Dominacja na kortach
zawodników KT Kubala Ustroń została
potwierdzona także w tych spotkaniach.
Wyniki przedstawiały się następująco:
Leśniak/Sramkova – Belgraver/Mikulskyte 6:0, 6:1 oraz Ciaś/Mateusz Kowalczyk – Politowicz/Zopp 6:4, 6:2.
Dzięki efektownej wygranej nasi zawodnicy awansowali na 4. miejsce w LOTTO
Superlidze. Oznacza to, że przed ostatnią
kolejką spotkań plasują się w grupie drużyn, które powalczą między sobą o zwycięstwo w pierwszej edycji polskiej ligi
tenisa. W nadchodzący weekend tenisiści
KT Kubala udają się do Kalisza zagrać z
tamtejszą OSAVI TEAM. Drużyna zajmuje
ostatnie miejsce w tabeli, więc szanse na
wygraną są bardzo duże, ale kapitan naszej
drużyny Aleksander Panfil uważa, że nigdy
nie należy być niczego pewnym, szczególnie w sporcie. Miejmy jednak nadzieję, że
debiut ustrońskiej drużyny w rozgrywkach
nie zakończy się w niedzielę.
(mb)

LOTTO SuperLiga

Skład drużynny z Ustronia przed meczem z PT Olimpia Poznań.

1

CKT Grodzisk Mazowiecki

18

6/0

2

BKT ADVANTAGE Bielsko-B. 14

5/1

3

WKT MERA Warszawa

12

4/2

4

KT KUBALA Ustroń		

10

3/3

5

KS GÓRNIK Bytom		

8

3/3

6

AZS TENIS Poznań		

7

2/4

8

PT OLIMPIA Poznań		

3

1/5

7

OSAVI TENNIS TEAM Kalisz

0

0/6

Fot. D. Śleziona
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